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Aika

24.11.2020 klo 17.30 alkaen

Paikka:

Kunnantalo, valtuustosali

Läsnäolijat:
Europaeus Veikka
Hinkkanen Marko
Ilvonen Aino
Lambert Viivi
Marjakangas Rasmus
Tauriainen Ossi
Tilli Onni
Tuunanen Iida
Vento Tiitu
Ilvonen Hanne
Vuorela Pipsa, etänä
Poissa:

Kukkura Sanna
Lonka Taina

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 17.30, ja käytiin läpi läsnäolijat.
2. Etelä-Karjalan Kärki-Leaderin kuulumiset, Riina Nokelainen
Riina Nokelainen kertoi Etelä-Karjalan Kärki-Leader toiminnasta ja sen ideasta.
Rautjärveltä ei vielä ole osallistuja. Nuoriso Leader on kansallinen juttu, yhteensä 54
toimijaa, jotka järjestää yhteisiä tapahtumia ja tilaisuuksia. Toimenkuvaan kuuluisi
teemahanke-hakijoiden haastattelu ja tapahtumiin osallistuminen. “Vaikuttamisen
mahdollisuus”. Osallistumisen ikäraja 13-20.v
3. Kunnan elinvoima- ja hankekehittäjän esittäytyminen, Sini Javanainen
Sini Javanainen esittäytyi. Työkuva “vähän kaikenlaista”, paljolti hoitaa hankkeita. Kertoi
hankkeista joita on tällä hetkellä kunnassa meneillään. Nuoria koskee akuutisti MINThanke. Nuoria koskee myös E-sport kiertue, ensi syksynä mahdollisesti tapahtuma
Rautjärvellä asiaan liittyen.
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4. Edellisen kokouksen muistion läpikäyminen
Käytiin läpi viime kokouksen muistio ja hyväksyttiin se.

5. Koulujen kuulumiset
a. Simpeleen koulu
Koulu hakenut apua Etelä-Suomen aluehallintovirastolta harrastetoimintaan,
Syksyllä oli päivätyökeräys jonka tuotot meni sos-lapsikylälle, alakoululaisilla
konsertti marraskuun alussa.
b. Rautjärven lukio
Syksyllä ollut opiskelijatoimikunnan järjestämiä pieniä tapahtumia ja
kehitystoimintaa. Normaalilla tahdilla eteenpäin ilman suurempia mutkia. Tulevia
tapahtumia lukion retki kolille. Keskustelua rehtorin ja muutaman opettajan kanssa
lukion kehittämisideoista.
c. Sampo/ muut toisen asteen koulutuksen asiat
Koululle tullut maski pakko, ruokalaan menoa porrastettu jottei kaikki oppilaat olisi
siellä samaan aikaan. Ei muuta normaalista poikkeavaa.
6. Järjestöjen ja seurakunnan kuulumiset
Seurakunta pitänyt nuorteniltoja, joissa on ollut suuri osallistujamäärä. Nuortenilloille on
selkeästi ollut tarvetta. Tänä vuonna 4. rippileiriä, yksi talvilomalla, kolme kesällä.
Isoshaku ollut marraskuun aikana.
7. Kunnanhallituksen edustajan terveiset
8. Lautakuntien kuulumiset
Hyvinvointilautakunta: Viimeisin kokous:Työpäivät päätettiin vuosille 2021-2022.
Rehtori ja opo kävi esittelemässä lukion uutta opetussuunnitelmaa, tulossa “haastava
vuosi.” Esiteltiin lukion opinto-opas, jossa pieniä muutoksia. Nuorisotila-kellarin vuokra
tulee ulkopuolisille maksulliseksi. Mahdollistetaan tilan vuokraaminen yksityiseen
käyttöön. Sanna Juvakka on irtisanonut itsensä Rautjärven kunnasta,
Nuorisotyövastaavan virka on muutettu nuoriso-ohjaajaksi, alkaa 21.1.2021.
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Elinympäristölautakunta
Kuntoiluportaat kohta valmiit, talvella ei ole kunnossapitoa, kulkeminen omalla vastuulla.
Sähköautojen latauspaikkoja suunnitellaan.
9. Toiminnat ja tempaukset
Ei voida järjestää viime vuonna toteutettua glögi ja pipari jakelua tänä vuonna vallitsevan
koronatilanteen vuoksi. Toimintaa suunnitellaan ystävänpäivälle.
10. Muut asiat, ajankohtaiset asiat
● Hupparit
Hupparit lähtevät tilaukseen, toivotaan saada ne tämän vuoden puolella.
● Etsivä nuorisotyöntekijä
Tänä vuonna ollut yhdistetty Parikkalan ja Rautjärven etsivä nuorisotyöntekijä.
Paikka on haussa ensi vuodelle. Työntekijä vaihtuu jälleen, joka on haasteellinen
tilanne nuorille. Yhteistyö jatkuu Parikkalan kunnan kanssa.
● Aloite lukiolaisten asumisen tukemisesta
Lukio opiskelijamäärä ollut laskussa. Vuonna 2010 aloitti 21 opiskelijaa, v. 2015 17
oppilasta, v. 2019 11 oppilasta ja v. 2020 vain kolme. Nuorten vaikuttajaryhmä
ehdottaa kunnanhallitukselle, että Rautjärven kunta järjestäisi ilmaisia tai edullisia
vuokra-asuntoja opiskelijoille, joka olisi valttikortti tuomaan uusia opiskelijoita
Rautjärven lukioon. Puheenjohtaja totesi että tämä menee tästä eteenpäin
kunnanjohtajalle.
11. Seuraavan kokouksen päivämäärä
Seuraava kokous sovittiin järjestettäväksi 2.2.2021 klo 17.30.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18.28
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